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Uma comitiva da Prefeitura de Cascavel, que inclui o prefeito Leonaldo Paranhos, embarca
amanhã para Brasília onde presta contas das obras do Plano de Desenvolvimento Integrado

(PDI) ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), responsável pelo empréstimo de R$
28,7 milhões. As pendências de algumas obras e atrasos em outras deixam a comitiva apreen-

siva antes de detalhar os serviços executados ao financiador do projeto milionário.
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 ACEA
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná julgou procedente o

Recurso de Revista pedido pelo ex-prefeito Edgar Bueno contra a decisão do
próprio TCE-PR que havia julgado como irregular as contas do convênio entre a

Prefeitura de Cascavel e a Acea (Associação dos Esportistas Amadores de
Cascavel) no exercício de 2014, devido à realização de pagamentos a pessoas

físicas mediante recibo simples, quando o correto seria a emissão de Recibo de
Pagamento de Autônomo (RPA), conforme determina o artigo 19 da Resolução

28/2011 do TCE-PR. Com isso, ao concluir que a apresentação de recibos
simples pode ser considerada uma forma de comprovação das despesas
informadas pela entidade, o Pleno do TCE-PR afastou a restituição de R$

32.121,25 imposta ao então presidente da Acea, Edson Queiroz Rodriguez.

Favoritos no pódio
O Campeonato Paranaense de

Velocidade 2018 teve início no úl-
timo fim de semana sem surpre-
sas em Cascavel. Em uma progra-
mação que incluiu também a 2ª
etapa do Metropolitano de Marcas
de Cascavel, 58 carros foram à pis-
ta do Autódromo Zilmar Beux. A pro-
moção e organização foram do Au-
tomóvel Clube de Cascavel, com
supervisão da Federação Parana-
ense de Automobilismo.

As vitórias foram dos favoritos.
Marcel Sedano ganhou a categoria

LIGA FUTSAL
A 3ª rodada da Liga Nacional de
Futsal foi encerrada ontem com o
duelo paranaense entre Marreco e
Foz Cataratas, em Francisco Beltrão.
Antes, apenas o Pato Branco dos
representantes paranaenses havia
vencido. Na sexta-feira Marechal e
Corinthians ficaram no empate por 3
a 3 e o Cascavel perdeu por 2 a 0
para o Blumenau em Santa Catarina.
No sábado, o Pato recebeu e
venceu a Assoeva por 3 a 2.

4ª RODADA
Os próximos jogos pela Liga Futsal
serão neste fim de semana, com
destaque para o duelo paranaense
entre Cascavel e Pato Branco, às
19h15 de sábado no Ginásio da
Neva. Antes, na sexta-feira, o
Marreco visitará o Carlos Barbosa
no Rio Grande do Sul e o Foz
Cataratas desafiará o São José em
São Paulo. O Marechal também
atuará como visitante na rodada.
Medirá forças com a Assoeva em
Venâncio Aires (RS), no sábado.

Marcas A, ao passo que na Marcas
B a dupla Anderson Portes/Allan
Aquino conquistou o primeiro lugar.
Nas demais categorias, os vence-
dores foram Rômulo Molinari/Ale-
xandre Frankemberger, na categoria
Turismo I (Injetado); Juca Lisboa/
Stive Tokarski, na Terra Marcas A;
Guilherme Ragnini, na Terra Marcas
B; e Nilton Silva Filho, na categoria
Terra Marcas C (Carburado).

A 2ª etapa do Campeonato Para-
naense de Velocidade está marcada
para o dia 24 de junho, em Curitiba.
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O Parque Náutico do Iguaçu, em
Curitiba, recebeu os melhores ca-
noístas do País no fim de semana
para as disputas da Copa Brasil
de Canoagem Velocidade e Para-
canoagem 2018, evento que reu-
niu 220 atletas de 34 clubes e as-
sociações de todo o País e no qual
mais uma vez os representantes
de Cascavel se destacaram.

O CRC (Clube de Regatas
Cascavel) voltou para casa com
18 medalhas e três atletas na
delegação que representará o
Brasil nas competições interna-
cionais neste ano.

Melhores do País na modalida-
de, Ana Paula Vergutz, Roberto Ma-
ehler e Vagner Souta Júnior alcan-
çaram os objetivos individuais na

Confirmado: CRC tem
os melhores
do Brasil

competição e agora aguardam a
convocação da seleção brasileira
para os Jogos Sul-Americanos Co-
chabamba 2018, entre o fim de
maio e o início de junho, na Bolívia.

Ana Paula confirmou o favoritis-
mo com medalhas de ouro nas pro-
vas dos 200m, 500m e 1000m do
K1 da categoria Sênior. Pela mes-
ma divisão, mas no naipe masculi-
no, os cascavelenses do CRC for-
mam um pódio “em equipe” no K1-
1000m, com Vagner em primeiro,
Roberto em segundo e Vitor Hugo
Navarro, em seu primeiro ano na
categoria, em terceiro. Além dos medalhistas, o CRC

contou com a participação de ou-
tros atletas na Copa Brasil, sendo
quatro estreantes na canoagem
velocidade: Larissa Fonseca da
Cunha (cadete), Luana Marinho (ca-
dete), Pedro Lucas Tosi de Souza
(infantil) e Rafael Rigotti e Emerson
Aguiar (ambos pela sênior). Todos
tiveram destaque em suas provas

PROVA DOS 5000M
Distância tida como “recreativa”, os 5.000
metros levou dois canoístas do CRC ao pódio.
Ana Paula (ouro) pela Sênior e Fernando
Lorenzetti (prata) pela categoria Menor.
Todas as provas dos 5000m, entretanto,
serão reavaliadas por vídeo durante a semana,
e desta maneira o campeão geral na
modalidade será divulgado nos próximos dias,
assim como a oficialização dos medalhistas
nessa distância. Assim, a classificação por
equipes só será conhecida após essa análise de
vídeo da Confederação Brasileira.

 Mais resultados
não facilitaram aos seus adversá-
rios já experientes. Luana cruzou a
linha de chegada duas vezes na 5ª
posição, no K1-500m e K1-1000m,
Larrisa foi sétima colocada no K1-
500m e no K1-1000m, mesma po-
sição de Emerson, enquanto Rafa-
el foi sexto colocado. Já dentre os
“veteranos” da modalidade que não
subiram ao pódio, Beatriz Vergutz

foi 5º lugar no K1-200m e 6º no K1-
500m. “Agradecemos a Secretaria
de Esportes na pessoa do Daniel
Scalco e a Prefeitura de Cascavel,
que também apoia o CRC. Espera-
mos cada vez mais corresponder a
todos que sempre nos incentivam
a seguir levando o nome de Casca-
vel”, enalteceu o chefe de equipe
do Clube, Paulo Vergutz.

RESULTADOS
CATEGORIA SÊNIOR

ANA PAULA VERGUZ
 Ouro K1-200m
 Ouro K1-500m
 Ouro K1-1000m
 Ouro K1-5000m

BEATRIZ RENATA VERGUTZ
 Bronze K1-1000m

VAGNER SOUTA JR
 Ouro K1-1000m

ROBERTO MAEHLER
 Prata K1-1000m
 Bronze K1-500m

VITOR HUGO NAVARRO
 Bronze K1-1000m

CATEGORIA CADETE

MARCO ANTÔNIO NAVARRO
 Ouro K1-1000m
 Ouro K1-500m

CATEGORIA MENOR

FERNANDO LORENZETTI
 Bronze K1-1000m
 Bronze K1-500m
 Prata K1-5000m

CATEGORIA MASTER

MÁRCIO ARTERO
 Prata K1-1000m
 Prata K1-500m

CATEGORIA INFANTIL

FELIPE FOLADOR
 Prata K1-1000m
 Prata K1-500m

FOTOS: ARQUIVO ATLETA
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A cor verde que ilumina o pré-
dio da prefeitura de Cascavel dá o
tom ao movimento que ocorre nes-
te mês. A campanha inclusive faz
parte do calendário oficial do Mu-
nicípio por meio de lei aprovada
no ano passado em alusão ao Dia
em Memória às Vítimas de Aciden-
te de Trabalho (28 de abril).

“Haverá distribuição de mate-
riais e orientação acerca dos te-
mas. Os informativos também se-
rão levados às unidades de saú-
de para que informações da pre-
venção de acidentes e doenças re-
lacionadas ao trabalho cheguem
às comunidades”, explica a Se-
cretaria de Saúde.

ABRIL VERDE Palestras
O Dia em Memória às Vítimas
de Acidente de Trabalho será
lembrado com programação
especial organizada pela
Secretaria de Saúde de
Cascavel no dia 18 de abril
das 8h às 17h no auditório da
prefeitura.
Inscrições para o evento já
foram encerradas e há mais de
170 inscritos de Cascavel e de
outros municípios, como Foz do
Iguaçu, Matelândia,
Catanduvas, Corbélia e Toledo.
Uma ampla programação, com
palestras e debates foi
programada. Durante o
encontro também será
oficialmente implantada a nova
Divisão de Vigilância em
Saúde do Trabalhador da
Secretaria de Saúde.

Sobre o movimento

 Reportagem: romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

A data simbolizada pelo laço verde foi escolhida em razão de um acidente
que matou 78 trabalhadores em uma mina no estado da Virgínia, nos
Estados Unidos em 1969. Desde 2003, a OIT (Organização
Internacional do Trabalho), consagra a data à reflexão sobre a segurança e
saúde do trabalhador e no Brasil, desde maio de 2005, o dia 28 foi
instituído por meio da Lei n° 11.121.

PREFEITURA RECEBER cor característica do
Movimento Abril Verde
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Região que também receberá a
implantação do Território V, na
sexta-feira (13), o Morumbi
será o primeiro bairro a receber
o Mutirão de Iluminação Pública
determinado pelo prefeito
Leonaldo Paranhos para reprimir
a alta demanda de pontos
escuros pela cidade. A ação
intensiva começou na noite com
pelo menos três equipes
percorrendo as ruas do bairro,
com objetivo de substituir
lâmpadas queimadas ou
vandalizadas.

Transtornos
com esgoto

O responsável por um estaciona-
mento e lavar car na Rua Paraná, no
cruzamento com a Rua Nereu Ramos
chegou cedo na manhã de ontem ao
local de trabalho e foi surpreendido
com alguns transtornos.

A rede de esgoto entupiu e, com
isso, os dejetos que são descarta-
dos acabaram retornando ao esta-
belecimento.

Além da sujeira, o mau cheiro afas-
tou os clientes. “Infelizmente tivemos
prejuízos, pois não conseguimos tra-
balhar”, afirma Leomar Dalmoura.

Na tarde de ontem equipes da
Sanepar trabalhavam para resolver
esses problemas tanto na calçada
por onde passa a rede de esgoto,
como no pátio da empresa.

“A Sanepar foi comunicada do
vazamento de esgoto hoje às
12h54. Tão logo recebeu a informa-
ção, encaminhou equipes para aten-
dimento da ocorrência. No local foi
constatada obstrução do ramal da li-
gação do esgoto o que impedia a pas-
sagem do fluxo normal dos dejetos.
As equipes providenciaram a desobs-
trução da rede e a limpeza do local”,
afirma a companhia.

 Reportagem: Romulo Grigoli
   Foto: Aílton Santos

 DIVULGAÇÃO

Limpeza
O empresário disse que funcionários foram prestativos e
amanhã espera retomar as atividades. “O único transtorno
agora é com a limpeza que teremos que fazer para retirar o
esgoto que transbordou”, afirma Dalmoura.

OBSTRUÇÃO da
rede causou sujeira e
mau cheiro em
empresa
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Centro de Estética da Unipar
recebe dois novos equipamentos

Acompanhar as tendências e
os bons resultados na indústria
da beleza é foco do curso de Es-
tética, que adquiriu neste ano os
aparelhos de luz intensa pulsada
e ultrassom focalizado.

Eficiência, inovação e confor-
to atrelados ao bem-estar e à
beleza. O Centro de Estética da
Universidade Paranaense – Uni-
par, Unidade de Cascavel, rece-
beu neste início de ano dois
novos aparelhos para tratamen-
tos corporal e facial. Para admi-
nistrar o manuseio das novas
tecnologias no mercado de es-
tética, equipe de São Paulo ofer-
tou treinamento para professo-
res, responsáveis técnicas e
auxiliares de laboratório.

Uma das novidades é o light
pulse – equipamento de luz inten-
sa pulsada que incorpora recen-
tes tecnologias para tratamentos
de fotodepilação, acne e suas ci-
catrizes, rejuvenescimento da
pele, remoção de manchas, redu-
ção de rugas, tratamento da acne
e terapia vascular.

A outra aquisição é o ultra-
focus – equipamento de ultras-
som focalizado de alta intensi-
dade desenvolvido para trata-
mentos estéticos de forma não
invasiva. O aparelho é indicado

para tratamento corporal com re-
dução de medidas, gordura loca-
lizada, celulite e flacidez de pele.
Na terapia facial, também tem
efeitos a favor do rejuvenesci-
mento, com efeito up lift.

Em todas as idades, a mulher
brasileira têm grande preocupação
com a aparência e também entre o
público masculino tem crescido a
procura por tratamentos estéticos.
A responsável técnica do Centro,
Monique Girelli, ressalta que essas
aquisições vêm para contribuir com
o aprendizado acadêmico, colocan-
do o aluno em contato com novas
tecnologias, disponibilizando mai-
or experiência e enriquecimento do

desempenho prático, além de
possibilitar uma gama maior de
opções de tratamentos para be-
nefício da comunidade.

Com mais de 10 anos insta-
lado na Unipar, o Centro de Es-
tética tem como prática a inova-
ção constante em seus atendi-
mentos. Na lista dos serviços
disponíveis estão procedimen-
tos faciais, corporais, capilar e
terapias alternativas.

O Centro de Estética já está
com agenda aberta para avalia-
ções de pacientes que queiram
tratamento com luz pulsada.
Mais informações pelo telefone
(45) 3321-1300.

 EQUIPAMENTO de ultrassom focalizado auxilia na redução de medidas

DIVULGAÇÃO
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2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
5º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Brasil 8065 – Centro – CEP 85801-002  - CASCAVEL – PR - FONE/FAX 45-3224-5420

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO
Apresentaram neste Oficio os documentos de habilitação para casamento, nos

termos do artigo 1525, Incisos, I,II,III, IV e V do Código Civil Brasileiro.

Cascavel, 10 de abril de 2018

ELIZABETE VERSORI
Oficial Designada

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei.

1- João Filipe Rodrigues Ávila e Talita Ferreira de Almeida
2- Valdair Souza de Moura e Bruna Rafaella Aparecida Ferreira Lejanoski
3- Vicente Henrique Prato e Shayane Fernanda da Cruz
4- Douglas Pimenta e Andréia Cordeiro dos Santos
5- Everaldo dos Santos e Ana Paula Alves dos Santos
6- Daniel Moises Bandeira e Dayane Pereira de Freitas
7- Gilvani Baumgarten e Lediane Ferreira Netto
8- Vanderlei dos Santos e Luana da Silva
9- Marcos Paulo do Nascimento e Rosete Terezinha Kolben
10- Wesley Fernandes de Oliveira e Eliane Oliveira de Souza
11- Ezionir José Soares e Jaci Aparecida da Silva

A tradicional Festa do Trabalha-
dor, realizada pelo Seminário São
José, em Cascavel, já está em fase
de preparação, totalmente voluntá-
ria. Neste ano, a expectativa é ven-
der no mínimo 450 costelões e reu-
nir mais de 20 mil pessoas.

As fichas para saborear o coste-
lão feito em fogo de chão estão à ven-
da em todas as paróquias e também
no seminário. Cada unidade, de 14
quilos, serve de 20 a 25 pessoas e
custa R$ 400. Os costelões serão
servidos no dia 1º de maio, em co-
memoração ao Dia do Trabalhor.

O restaurante também é opção
para quem quer festejar a data. Este
será o segundo ano que o Seminário
São José prepara buffet especial aos
trabalhadores, com pão, maionese,
salada, cuca e costelão na chapa e
em pedaços. Neste caso, as fichas
são vendidas a R$ 40 a unidade. O
local tem capacidade para atender
em torno de mil pessoas.

Festa do Trabalhador

DOBRADINHA
A festa, no entanto, começa às
vésperas do feriado. Na noite
de 31 de abril será servida
dobradinha. O ingresso
individual é vendido a R$ 35, e
segundo o seminário três
toneladas devem ser produzidas.

PREPARAÇÃO para a Festa do Trabalhador já começou e ingressos ao
tradicional costelão em fogo de chão já são vendidos

 Festa do
Trabalhador em

Cascavel é
reconhecida

nacionalmente
pela grande

quantidade de
costelão servido
aos participantes

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Arquivo Hoje News
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Já imaginou cumprir sua jorna-
da de trabalho diariamente e fa-
zer mais sete horas extras por dia
– incluindo sábados, domingos e
feriados, ou seja, sem folga algu-
ma em um ano? Parece impossí-
vel, mas não para alguns dos mo-
toristas da Saúde e da Educação
investigados na CPI (Comissão Par-
lamentar de Inquérito) das horas
extras, criada para apurar supos-
tas irregularidades em pagamen-
tos pela Prefeitura de Cascavel,
entre 2013 e 2017.

Um dos casos que vieram à tona
durante a apuração demonstra que
o servidor teria feito 2.554 horas
extras em um ano, totalizando qua-
se sete horas extras ao dia. A in-
vestigação dos parlamentares Car-
linhos Oliveira (PSC), Olavo Santos
(PHS) e Josué de Souza (PTC) apon-
ta agora uma possível demanda de
atestados desses servidores para
compensar esses dias trabalha-
dos, assim haveria um tempo de
descanso sem o desconto no hole-
rite. “Seguimos vários instrumen-
tos de investigação. Um deles so-
bre a rota dos veículos, se de fato
os motoristas cumpriam com a car-
ga horária e o destino da viagem.
Agora pretendemos saber se para

Atestados por
compensar tantos dias trabalhados
os servidores buscam atestados
médicos”, diz Oliveira.

O requerimento sobre os ates-
tados desses servidores investiga-
dos foi feito a diretora de Gestão
de Pessoas, Vanilse da Silva Schen-
fert, por meio de documento enca-
minhado pelos membros da CPI. A
expectativa é que em 15 dias seja
repassada a resposta e assim con-
firmar ou não a linha de apuração
dos parlamentares. Essa hipótese
ganhou força quando, na semana
passada, um motorista da Secre-
taria de Assistência Social foi de-
mitido por apresentar falsos ates-
tados. Com contrato ativo desde
2004, o servidor com salário de R$
1.593,54 respondia a um proces-
so administrativo interno. Ele che-
gava a receber em média R$ 2,9 mil
com as horas extras.

Nesta sexta-feira, às 9h, serão
interrogados os motoristas da Se-
cretaria de Educação de Cascavel.
Estão na lista os servidores: Mar-
celo Marcos de Oliveira, Carlos
Bomfilho Beltrame, Marcelo dos
Santos Vaz, Jacir Maximino e Cle-
ber Luiz de Oliveira.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Fotos: Flávio Ulsenheimer

 Denúncias chegaram na época de Edgar
Ontem, o ex-secretário de Administração de Cascavel entre 2009 e 2016, Alisson Ramos da Luz (durante
administração do ex-prefeito, Edgar Bueno) foi ouvido e explicou que havia um planejamento mensal

encaminhado pelas pastas, que era analisado de acordo com o orçamento disponível. “Quando havia excessivas
horas extras, eram chamados os diretores para que pudessem dar mais detalhes. Mas a maior dificuldade que

encontrávamos era a falta de servidores para suprir a demanda de trabalho. Mesmo com concursos não
conseguíamos preencher as vagas”, diz o ex-secretário, que confirmou ter recebido por meio do Ouvindo Cidadão
denúncias de favorecimento de horas extras e complementação de salário por meio das horas extras, no entanto,

as informações foram repassadas a Promotoria e investigadas pela Prefeitura, mas nada foi confirmado. “Não
constatamos nada nesse sentido. Nunca houve autorização a isso, de nenhum chefe”, complementa.

O gasto elevado com horas extras foi constatado pelo vereador Celso
Dal Molin (PR) ainda no ano passado. Ele chegou a acreditar em um
erro de digitação, por simplesmente ser impossível a execução de

tantas horas extras – mais tarde confirmadas por documentos
encaminhados pela Prefeitura. Já foram ouvidos os ex-secretários
Valdecir Nath (Educação) e Reginaldo Andrade (Saúde) e também
dos atuais secretários das pastas, Marcia Baldini e Rubens Griep,

atuais gestores de Educação e Saúde, respectivamente.

Equipamentos quebram
Os motoristas da Secretaria de Saúde
recordistas em recebimento de horas extras
alegaram que ficam de plantão, transportam
pacientes de uma Unidade de Pronto-
Atendimento a outra toda vez que o raio-X
estraga e também levam e trazem roupas
sujas quando as máquinas estragam. Esse
transtorno seria frequente e quando há o
dano ao material o conserto demora, o que
exigiria esse trabalho mais intenso por parte
desses profissionais.

O atual secretário de Saúde, Rubens Griep, disse que há um plane-
jamento sobre os gastos de horas extras. O transporte às áreas ru-
rais e serviços de urgência e emergência requerem viagens mais lon-
gas e constantes. Para amenizar os gastos, a Prefeitura contratou
uma empresa de transporte e compra passagens até Curitiba para
levar e trazer pacientes de Cascavel a tratamentos médicos. O custo
é de R$ 205, ida e volta, incluindo transporte urbano e alimentação. O
que dificulta o trabalho e leva as horas extras, segundo Griep, é a falta
de servidores. A pasta tem 76 motoristas e 140 veículos e o recruta-
mento de funcionários para trabalho extraordinário depende de três
fatores: motoristas que têm habilitação adequada, formação para trans-
portar pacientes em ambulâncias e o setor onde estão lotados.

horas extras

ALISSON Ramos da Luz, ex-secretário de
Administração, foi ouvido pela CPI

 Faltam servidores

 Origem da investigação

VEREADOR Celso Dal Molin iniciou as
investigações no ano passado
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Já imaginou cumprir sua jorna-
da de trabalho diariamente e fa-
zer mais sete horas extras por dia
– incluindo sábados, domingos e
feriados, ou seja, sem folga algu-
ma em um ano? Parece impossí-
vel, mas não para alguns dos mo-
toristas da Saúde e da Educação
investigados na CPI (Comissão Par-
lamentar de Inquérito) das horas
extras, criada para apurar supos-
tas irregularidades em pagamen-
tos pela Prefeitura de Cascavel,
entre 2013 e 2017.

Um dos casos que vieram à tona
durante a apuração demonstra que
o servidor teria feito 2.554 horas
extras em um ano, totalizando qua-
se sete horas extras ao dia. A in-
vestigação dos parlamentares Car-
linhos Oliveira (PSC), Olavo Santos
(PHS) e Josué de Souza (PTC) apon-
ta agora uma possível demanda de
atestados desses servidores para
compensar esses dias trabalha-
dos, assim haveria um tempo de
descanso sem o desconto no hole-
rite. “Seguimos vários instrumen-
tos de investigação. Um deles so-
bre a rota dos veículos, se de fato
os motoristas cumpriam com a car-
ga horária e o destino da viagem.
Agora pretendemos saber se para

Atestados por
compensar tantos dias trabalhados
os servidores buscam atestados
médicos”, diz Oliveira.

O requerimento sobre os ates-
tados desses servidores investiga-
dos foi feito a diretora de Gestão
de Pessoas, Vanilse da Silva Schen-
fert, por meio de documento enca-
minhado pelos membros da CPI. A
expectativa é que em 15 dias seja
repassada a resposta e assim con-
firmar ou não a linha de apuração
dos parlamentares. Essa hipótese
ganhou força quando, na semana
passada, um motorista da Secre-
taria de Assistência Social foi de-
mitido por apresentar falsos ates-
tados. Com contrato ativo desde
2004, o servidor com salário de R$
1.593,54 respondia a um proces-
so administrativo interno. Ele che-
gava a receber em média R$ 2,9 mil
com as horas extras.

Nesta sexta-feira, às 9h, serão
interrogados os motoristas da Se-
cretaria de Educação de Cascavel.
Estão na lista os servidores: Mar-
celo Marcos de Oliveira, Carlos
Bomfilho Beltrame, Marcelo dos
Santos Vaz, Jacir Maximino e Cle-
ber Luiz de Oliveira.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Fotos: Flávio Ulsenheimer
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exigiria esse trabalho mais intenso por parte
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jamento sobre os gastos de horas extras. O transporte às áreas ru-
rais e serviços de urgência e emergência requerem viagens mais lon-
gas e constantes. Para amenizar os gastos, a Prefeitura contratou
uma empresa de transporte e compra passagens até Curitiba para
levar e trazer pacientes de Cascavel a tratamentos médicos. O custo
é de R$ 205, ida e volta, incluindo transporte urbano e alimentação. O
que dificulta o trabalho e leva as horas extras, segundo Griep, é a falta
de servidores. A pasta tem 76 motoristas e 140 veículos e o recruta-
mento de funcionários para trabalho extraordinário depende de três
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Sem acordo
e com ação

 Reportagem: Marina Kessler
   Foto: Fábio Donegá

Diretoria do Siemaco diz
que não vai abrir mão do

pagamento de direitos previstos
em convenção coletiva

Reunião entre a diretoria da OT
Ambiental e representantes do Si-
emaco (Sindicato dos Empregados
em Empresas de Prestação de Ser-
viços de Asseio, Conservação e Lim-
peza Urbana) de Cascavel, realiza-
da ontem na sede do sindicato, ter-
minou sem acordo e com possibili-
dade de um enfrentamento jurídico.

Isso porque a empresa que
ganhou licitação de R$ 207 mi-
lhões para o serviço de coleta
do lixo do município por 60 me-
ses, o que representa uma des-
pesa de R$ 2,9 milhões ao mês,
descumpre uma das cláusulas
da convenção coletiva desde ja-
neiro do ano passado.

Conforme o assessor jurídico
do Siemaco, Paulo Sergio Maldo-
nado Garcia, o acordo coletivo de
trabalho da categoria – que en-
volve trabalhadores dos setores
de varrição, coleta orgânica e se-
letiva e roçada – prevê o paga-
mento de plano de saúde. “Po-
rém, qualquer um que precise de
assistência médica acaba procu-
rando uma UPA [Unidade de Pron-
to Atendimento] mesmo tendo

Nem cogitou
A contraproposta apresentada pela OT Ambiental, que trouxe reajuste
salarial de 2,5% e aumento de 1,9% no vale-refeição, é definitiva. De
acordo com Garcia, o presidente da OT Ambiental, Olides Berticelli,
não cogitou pagamento do plano de saúde e diz não ter dinheiro para
honrá-lo. Por conta disso, o Siemaco vai acionar, após apresentação do
resultado da reunião aos funcionários, que será feita até às 11h de hoje, a
Justiça do Trabalho e pedir ação de cumprimento da convenção coletiva.
Se acatada liminar, a empresa será obrigada a iniciar os pagamentos.  “Os
trabalhadores irão decidir se aceitam ou não. Muitos temem perder o
emprego se optarem pela greve, já que no início do ano passado, quando
a OT Ambiental venceu a licitação, 58 pessoas foram demitidas. A
ameaça existe e amedronta”, lamenta Angela. Já Garcia é enfático e
garante que nenhum direito será retirado. “O pagamento do plano de
saúde está na convenção, e não abriremos mão de uma obrigação que a
empresa tem perante seus funcionários”, reforça.

direito a um serviço de saúde pri-
vado, já que a OT Ambiental não
paga o plano”, diz Garcia.

Hoje, segundo a presidente do
Siemaco, Angela Maria de Oliveira
Meireles, a empresa atua com 230
trabalhadores nas ruas de Casca-
vel. O gasto individual da OT Ambi-

ental com o plano de saúde, pre-
visto na licitação, é de R$ 54, in-
vestimento de pouco mais de R$
12,4 mil ao mês. “Eles dizem não
ter dinheiro para pagar o plano,
mas para quem venceu um proces-
so licitatório milionário, este valor
não é nada”, afirma Angela.
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Depois de as lotéricas deixa-
rem de receber as contas de ener-
gia, a nova dificuldade que mui-
tos estão encontrando com a con-
ta de luz é a mudança do envio da
fatura em papel para envio por e-
mail. O que para uns promete fa-
cilitar o exercício de pagamento
de contas, para outros está cau-
sando dor de cabeça.

É o caso da dona de casa Su-
zana de Oliveira, que não se lem-
bra de ter sido avisada de que a
conta de luz pararia de chegar em
casa e  precisou ir até a Copel
para saber o que estava aconte-
cendo “Até compreendo a ques-
tão ecológica, mas como eu não
tenho computador em casa  tive
que vir aqui para imprimir minha
fatura e essa fila me toma muito
tempo”. Porém o que a Suzana
não sabia, e descobriu ontem é
que ela pode optar por continuar
recebendo a conta em casa como
sempre recebeu.

De acordo com o assessor de
comunicação da Copel em Cas-
cavel, Éder Dudczak, todas as
pessoas que tem seu e-mail ca-
dastrado no banco de dados da
distribuidora receberam um co-
municado oficializando a decisão
“A Copel começou em 2017 uma
campanha para incentivar seus
clientes a aderirem à fatura de
energia elétrica digital. As pes-
soas que tinham o seu e-mail ca-
dastrado receberam mensagens
dizendo que a par tir daquela

Fatura digital:
prós e contras

data, por questões ambientais,
elas passariam a receber a fatura
por e-mail. No mesmo e-mail tinha
um link dizendo que, clicando nele,
a pessoa estaria deixando claro
que preferia continuar recebendo
a fatura normalmente. Então a Co-
pel manteve a fatura digital ape-
nas para as pessoas que não res-
ponderam”, explica.

Quem quer voltar para a fatura impressa ainda encontra dificuldades. Ao
ligar no 0800, por exemplo, a equipe do Jornal Hoje News precisou fazer
nove tentativas até conseguir contato, na tarde desta segunda-feira. No
mesmo dia, durante a manhã, o único terminal disponível para impressão
de faturas no atendimento ao cliente estava com problemas e sistema caía
a todo instante. Situação que causou revolta em quem estava no local. “Os
eletrônicos foram inventados para facilitar, mas acabam atrasando nossa
vida”, disse um aposentado que pediu para não ser identificado. O
atendimento online também registrou problemas na tarde de ontem.

 Reportagem: Bethania Davies
   Foto: Aílton  Santos

PRÓS: SOLUÇÃO
PARA O MEIO
AMBIENTE
Segundo a assessoria de
imprensa, a distribuidora tem
consciência da quantidade de
pessoas que dependem deste
serviço e é um trabalho que
levará mais tempo que o
previsto. “São 4,5 milhões de
consumidores, então não tem
como mudar do dia para a noite.
É um trabalho que precisará ser
feito gradativamente, através de
campanhas de conscientização.”
Em nota a Copel ressaltou que,
com a fatura digital o consumidor
recebe sua conta de luz onde
estiver e contribui para a
preservação do meio ambiente.

NO ATENDIMENTO ao cliente é possível
imprimir a fatura ou solicitar continuar
recebendo normalmente em casa

Contra: Problemas técnicos
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Menos vagas aos religiosos
Com voto favorável de todos os parlamentares foi aprovado ontem o projeto
que reduz o número de vagas obrigatórias para veículos em templos e igrejas
de Cascavel. Pela Lei do Uso do Solo (Lei 6.699/2017), era preciso existir uma

vaga a cada 10 m² de construção para os espectadores e  uma vaga a cada 30
m² de construção – também era necessário criação de vagas reservadas para

idosos e deficientes físicos.
Com a proposta que vai para segunda votação na sessão de hoje – se houver
sanção do Executivo – os templos e igrejas terão que oferecer apenas uma
vaga a cada 60 m² de construção. A proposta faz outra mudança: igrejas e
templos religiosos estão separados de cinemas e teatros. Portanto, nesses

outros dois segmentos comerciais a obrigação continua sem alterações. Essas
medidas já foram discutidas em audiência pública, aprovadas pela maioria.

 Reportagem: Josimar Bagatoli

Mais pavimentaçãoO MUNICÍPIO de
Cascavel está investindo
em pavimentação
poliédrica no interior

 Mais dois trechos de pavimen-
tação poliédrica foram licitados na
tarde de ontem no Departamento
de Gestão e Compras da Prefeitura
de Cascavel, por meio do convênio
de R$ 26 milhões que foi assinado
entre a Secretaria de Agricultura e
a Itaipu Binacional, pelo Programa
Cultivando Água Boa. Pela Concor-
rência nº 004/2018 aberta hoje, foi
definida a empresa que fará a im-
plantação dos trechos de pedra ir-
regular nas estradas rurais de Li-
nha Schalemberg (Estrada Linha
Garlet) e Estrada Linha Mauacá,
ambas localizadas no Distrito de
Sede Alvorada.

Com valor máximo para a licita-
ção de R$ 966 mil, o certame atraiu
duas empresas e foi concluído com
desconto total de R$ 2,8 mil (0,2%),
fechando em R$ 963,2 mil. Pelo
critério menor preço por item, a
Comissão de Licitação classificou
em primeiro lugar a proposta co-
mercial da empresa Irmãos Pizato

DIVULGAÇÃO

Ltda - ME, com o valor global de R$
283, 2 mil para o item 1, que cor-
responde à execução de 8.406
metros quadrados com pavimenta-
ção com calçamento poliédrico na
estrada denominada Linha Scha-
lemberg (Estrada Linha Garlet), com
extensão de 1.401,00 metros, sen-
do a largura de 6 metros em toda a

extensão do calçamento;
Com valor de R$ 680 mil para o

item 2, que corresponde a 20.178
metros quadrados de pavimenta-
ção com calçamento poliédrico na
estrada Linha Mauacá, com exten-
são de 3.363,00 metros sendo a
largura de 6 metros em toda a ex-
tensão do calçamento.
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Giro da
Violência
Tentativa de homicídio
César Augusto da Silva Gomes
estará no banco dos réus pela
tentativa de homicídio contra
José Carlos Ribeiro, na tarde de
hoje. O crime ocorreu em 7 de
março de 2015, quando a vítima
levou uma facada nas costas,
perto do pescoço. O caso foi
registrado em Santa Tereza do
Oeste, e será julgado em
Cascavel no Fórum Estadual, a
partir das 13h.

Incêndio ambiental
Um incêndio ambiental foi
registrado na tarde de ontem,
às margens da BR-467 em
Cascavel. O fogo se alastrou
rapidamente por uma região de
mato, perto do viaduto da Rua
Domiciliano Theobaldo Bresolin.
A visibilidade dos motoristas
ficou comprometida por conta
da fumaça e o Corpo de
Bombeiros foi acionado para
conter as chamas.

Arrombamento
Uma casa foi alvo de bandidos
na tarde de ontem, em Cascavel.
Foi no Bairro Santa Felicidade.
Do local, foi furtado um
televisor e um notebook. A
informação é de que o ladrão
teria fugido em uma moto de
cor verde. A PM foi acionada
para registrar a ocorrência, mas
não conseguiu encontrar o
ladrão. A Polícia Civil
investiga o caso.

Acidentes graves
nas rodovias

Duas pessoas ficaram feridas
em acidentes registrados nas rodovi-
as em Cascavel. Na manhã de ontem,
um homem de 54 anos ficou ferido
ao capotar o carro na BR-467. A bati-
da ocorreu sentido Cascavel a Toledo.

Segundo a PRF, o condutor do
veículo seguia com um Ford Ka pela
rodovia quando perdeu o controle
da direção e saiu da pista. Três
pessoas estavam no carro, mas
apenas uma teve ferimentos, mo-
derados. Daniel Machado foi leva-
do à UPA (Unidade de Pronto-Aten-
dimento) do Bairro Brasília.

Na noite de domingo, uma coli-
são traseira foi registrada na BR-
277, km 602, perto do Contorno
Oeste em Cascavel. Um veículo Ford
Ka, táxi, bateu atrás de um semir-
reboque que estava acoplado a um
caminhão trator. De acordo com a
polícia, o motorista, um homem de
36 anos, foi encaminhado ao HU
em estado grave. O motorista do
caminhão não se feriu.

VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
Homicídios 12
Latrocínios 00
Confrontos 01
Mortes no trânsito 11

 TÁXI ficou totalmente destruído em batida na BR-277

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Fotos: Aílton Santos

MOTORISTA perdeu o controle da direção e capotou veículo na BR-467

FÁBIO DONEGÁ
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30 júris em 2018
Com a intenção de dar uma resposta mais rápida à

população em situações de crimes contra a vida, no
fim de 2016 foi criada a Vara Especializada do Júri, em
Cascavel. E desde então, a quantidade de julgamen-
tos aumentou, da mesma forma que diminuiu o inter-
valo decorrido da data crime até o júri dos acusados.

Em 2018, já foram 30 julgamentos realizados
em Cascavel, em apenas três meses. Em 2017, o
ano todo, foram 180 júris, média bem maior que a
registrada nos anos anteriores, de 70 a 80 sessões
realizadas por ano, apenas.

No ano passado, houve mutirão e uma intensifi-
cação dos trabalhos já que, com a pauta apertada,
muitos julgamentos demoravam dois, três anos, ou
até mais para ocorrer.

“O tempo de espera também diminuiu muito. Em
situações de réu preso, agora, levamos no máximo
um ano para marcar a sessão. Já tivemos casos
que, desde o fato até o julgamento, durou
apenas três meses para que o júri fosse mar-
cado”, explica o juiz da 1ª Vara Criminal de
Cascavel, Marcelo Carneval.

Mutirões
Com a pauta da 1ª Vara
Criminal um pouco mais
amena, neste ano, os

mutirões de júris de crimes
contra a vida foram

“pausados” para que a Justiça
também desse a devida
atenção aos crimes de

trânsito. Mais de 400 estavam
acumulados, a espera de

julgamento, de acordo com o
Ministério Público. “Neste

ano, já realizamos uma
semana intensa de trabalho
para dar celeridade a esse
processo, para também

vencer a pauta de crimes de
trânsito, sem deixar

de dar atenção
aos crimes

contra a
vida”,

comenta
Carneval.

OUTROS
CRIMES
Em caso de homicídio
simples, sem
qualificadora, a pena
mínima é de 6 anos de
prisão e a máxima é de
20 anos. “O juiz sempre
trabalha para dosar a
pena, partindo de causas
de diminuição da pena.
Se for um homicídio
simples tentado, por
exemplo, a pena do
acusado depende se a
consumação da morte
ficou mais próxima, ou
não. Quanto mais
próxima, menor será o
período de diminuição da
pena. Em casos de
tentativa branca, em que
disparo nenhum de arma
de fogo acertou, por
exemplo, a pena pode
ficar em dois anos de
detenção, que é uma
pena baixa e em regime
aberto – casos de
condenações em até
quatro anos”, comenta
Carneval.

Pós-julgamento
O cumprimento da pena pós-julgamento
ocorre de acordo com diversos fatores.
Leva-se em conta se o réu é preso, solto, se
tem histórico criminal e que tipo de crime
cometeu para ser levado a júri popular. “Um
homicídio qualificado, por exemplo, é um
crime hediondo. Se o acusado recebe uma
pena de 30 anos, por exemplo, que é a
máxima, pode cumprir 2/5 da pena em
regime fechado se não for reincidente. Se
for reincidente, cumpre 3/5 da pena em
regime fechado, ou seja, pelo menos 18
anos”, explica o juiz da 1ª Vara Criminal,
Marcelo Carneval.

 Reportagem: Tatiane Bertolino
   Foto: Fábio Donegá

VARA especializada quer dar
celeridade também a julgamentos
de crimes de trânsito
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MDB continua...
A saída de Walter Parcianello da Secretaria de Cultura e

Esportes, três meses após ter assumido o cargo, não
significa que o MDB está fora do governo Paranhos, muito

ao contrário. A legenda continuará dando apoio ao
governo e deve estender seus tentáculos na administração

municipal em outras secretarias.

Obras
Os ponteiros estão sendo
ajustados para que o
engenheiro civil Milton
Podolak assuma a
Secretaria de Obras
Públicas, que está vaga
desde o dia 8 de março
quando Jorge Lange pediu
para sair após a polêmica
troca de materiais da
ponte do Morumbi
Ecopark.

Empecilho
O único empecilho para
que Podolak assuma a
função é que atualmente
ele toca uma construtora
que tem obras de asfalto
em vários estados. Por
isso, a necessidade de se
ajustar os ponteiros para
que ele deixe a empresa e
assuma a função pública.

Novo secretário
Ricardo Bulgarelli deixou o
PPL, partido de Marcio
Pacheco. Walter nega
questão política na
nomeação ao cargo da
Secretaria de Cultura e
Esportes, mas diz que fará
convite a ele para
retornar ao MDB.
Bulgarelli garante que por
enquanto não se filiará a
partido algum.

Cargos trocados
Simone Soares, servidora de
confiança do Gabinete de
Paranhos, assume a
diretoria da Cultura e vai
acompanhar de perto o
novo secretário. Já o
advogado Cleber Fonseca,
presidente municipal do
PRB, é o novo diretor de
Esportes.

SEM PSEM PSEM PSEM PSEM PARADARADARADARADARADAAAAA

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.br

 Policial Madril (PMB) e Misael Júnior (PSC) anunciaram
pré-candidatura a deputado estadual.

 Gugu Bueno (PR) e Olavo Santos (PHS) disputam votos
a deputado federal e Romulo Quintino (PSL) a estadual.

Roberto Parra (MDB) faltou a sessão de ontem. Ele
recebeu alta à tarde da Unidade de Pronto-Atendimento,
onde ficou internado desde sábado, após misturar
remédio de pressão com calmantes, segundo a assessoria.
Hoje ele já estará de volta aos trabalhos, inclusive
em plenário.

A Comissão de Viação,
Obras Públicas e Urbanis-
mo espera um posiciona-
mento oficial do prefeito
Leonaldo Paranhos (PSC)
sobre as medidas toma-
das em relação a troca de
materiais na ponte da
Rua Europa, no EcoPark
Morumbi. Hoje às 9h30 os
membros se reúnem no
plenarinho e o requerimen-
to encaminhado ao Execu-
tivo será lido, na sessão,
marcada para às 14h30.

O membro da Comis-
são, Jaime Vasatta (PTN),
explica que embora tenha
se manifestado publica-
mente, Paranhos não en-
caminhou nenhuma deci-
são à Câmara. Essa res-
posta é considerada es-
sencial para finalizar o

Comissão pede
respostas

relatório que apura as res-
ponsabilidades pela troca
dos materiais da ponte.
Em vez de tubos metáli-
cos – como estava esta-
belecido em licitação – foi
usado concreto pela em-
presa contratada. Foi cogi-
tada inclusive a abertura
de uma CPI para apurar o
caso, já descartada pelo
presidente da Comissão,
Rômulo Quintino. “Precisa-
mos saber do posiciona-
mento do prefeito: se vai
destruir ou vai dar continui-
dade as demais pontes.
Precisamos dessas infor-
mações para dar prosse-
guimento ao trabalho da
Comissão”, diz Vasatta.

Ecopark
Em resposta à Justiça, Paranhos pediu que seja respeitado
o edital de licitação. A tal ponte fica como está até um
parecer judicial. A ordem é que as outras duas travessias
sejam feitas com o material estabelecido em licitação. Essa
resposta foi dada há duas semanas pelo Executivo.

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Arquivo

JAIME
VASATTA
integra a
Comissão de
Viação, Obras
Públicas e
Urbanismo
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Com salas que sequer receberam
reboco nas paredes, hoje completa
exatamente três anos da inaugura-
ção do Teatro Municipal de Casca-
vel. A estrutura apresenta proble-
mas graves e o maior deles está no
telhado. A infiltração provoca danos
e quando chove os lixeiros são usa-
dos para conter a água no último
piso. Em alguns pontos é possível
ver o gesso quebrado ou com sinais
dos efeitos da água.

Embora tenha tão pouco tempo
de uso, o teatro terá que passar
por uma ampla reforma. Isso mes-
mo: a estrutura paga pelos casca-
velenses no valor de R$ 15,4 mi-
lhões – bem além dos R$ 5,6 mi-
lhões orçados inicialmente – terá
que receber ainda mais verbas pú-
blicas. A previsão é que a partir de
22 de dezembro deste ano o teatro
seja fechado até março para que
essas adequações sejam feitas. “O
teatro terá que parar. A reforma terá
que ser mais ampla. É claro que os
problemas serão solucionados de
maneira paliativa – como as gotei-
ras. Mas existem outras situações
que demandam um empenho mai-
or”, diz o novo secretário de Cultu-
ra e Esportes, Ricardo Bulgarelli,
que assumiu o setor oficialmente
na manhã de ontem.

“Teatro terá que parar”

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Maurício Menezes

 INFILTRAÇÃO provoca danos em
várias partes do prédio do teatro

 OUTRAS OBRAS
Além do telhado, estão previstas obras nas salas que continuam sem os serviços
de acabamento, como rebocos, pinturas, piso e forro. Tem ainda banheiros sem

a louça e auditórios sem os materiais necessários. Uma das maiores
intervenções será mesmo no salão principal – as poltronas são consideradas
desconfortáveis. Para se ter uma ideia, se alguém precisa sair do meio da

plateia, todos os demais precisam se levantar para dar espaço. A inclinação do
piso terá que ser alterada, com isso,todas as poltronas serão removidas.

O Teatro Municipal de Cascavel foi inaugurado em 10 de abril de
2015 com a apresentação da Escola do Teatro Bolshoi  - espetáculo

“Don Quixote”. A obra teve início em dezembro de 2000 e foi
concluída com investimentos municipal e estadual. Com as

mudanças no projeto que previa 5,69 mil metros quadrados -
escolhido por meio de um concurso em 1991 -, a obra ficou com

8,53 mil metros quadrados distribuídos por cinco andares. A
capacidade dobrou de 750 para 1.368 lugares divididos entre o

auditório principal, outros três auditórios e na sala de orquestra.

 Teatro de 15 anos

Alteração no palco
Outra obra prevista está no palco, que
será alterado: ele terá que ser reduzido.
“O sistema de som está atrás do palco,
o que prejudica as apresentações.
Precisamos encarar o problema de frente
e não postergar. Aliás, essa é uma obra
da postergação”, complementa o
secretário que aponta como estratégia de
trabalho o planejamento. “Devemos
pensar antes de fazer. Algo que aprendi
com meu pai: ‘fazer bem feito para fazer
uma só vez’. Devemos ter seriedade e
respeito ao trato público”, diz Bulgarelli.
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Prestação de contas ao BID
Uma comitiva da Prefeitura de

Cascavel viaja amanhã a Brasília
para prestar contas das obras do
PDI (Plano de Desenvolvimento In-
tegrado) aos membros do BID
(Banco Interamericano de Desen-
volvimento). O que preocupa ain-
da é executar obras que sequer
foram licitadas, entre elas aber-
turas de vias urbanas, como a
Rua José de Sá Cavalcanti, Rua
Ipanema e Rua Kennedy/Recife
além da Jacarezinho – onde hoje
está o Terminal Leste.

O Município tem até o fim do ano
para cumprir na totalidade as obras
do PDI e nessa avaliação os técni-
cos observam como está o desem-
penho com recursos emprestados.
Até agora, a Prefeitura de Cascavel
já utilizou US$ 18,7 milhões dóla-
res, dos US$ 28,7 milhões repas-
sados pelo BID. Esse montante
passa a ser pago cinco anos após

 Reportagem: Josimar Bagatoli
   Foto: Aílton Santos

a assinatura do contrato.
Ontem um balanço foi feito às

pressas pelo IPC (Instituto de Pla-
nejamento de Cascavel) para apu-
rar o andamento da obra e apresen-
tar ao BID, pelo prefeito Leonaldo
Paranhos (PSC) e pelo presidente
do IPC, Cletírio Feistler. Dois técni-
cos acompanham para explicar com
maior clareza o que foi desempe-
nhado. Paranhos viaja hoje à Capi-
tal Federal, para tratar de outros
assuntos. “Ainda temos coisas
pendentes, obras não licitadas, o
que deixa-nos apreensivos. No en-
tanto, estamos cumprindo 100%
das exigências do BID. Vamos es-
perar a reunião para saber qual
será a análise deles em relação ao
trabalho”, diz Feistler.

EM ANDAMENTO
Os dois Centros de Convivência
Intergeracional estão em andamento.
O viaduto foi concluído. Dos
terminais de ônibus, um está pronto
e outros três estão em andamento.
Apenas o corredor para passagem
dos ônibus da Avenida Tancredo
Neves falta ser concluído: 83% já
foram executados. Das calçadas,
50% estão licitadas e outra metade
está em processo encaminhado pela
Prefeitura. “Apesar das dificuldades
esperamos que não tenhamos
nenhuma notificação do BID.
Mas isso só poderemos afirmar com
certeza na volta da reunião”,
diz Feistler.

ECOPARK
MORUMBI
Com as licitações atrasadas para a
abertura das vias, a Prefeitura ainda
corre contra o tempo para executar
o EcoPark Morumbi. Feistler garante
que a troca de material para a ponte
– executada por cimento em vez de
tubos de metal – não será alvo da
reunião. De todos os parques
lineares previstos, apenas o
Morumbi foi mantido e 66% dos
serviços foram executados.
“Tivemos 130 dias de chuva, o
que atrapalhou o serviço, mas ainda
estamos dentro do prazo”, diz o
presidente do IPC.

ENTRE as obras do PDI está o Parque
Linear do Morumbi
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Quando pararem de perder tempo com Lula talvez haja
espaço para refletir sobre a dramática situação em que o
Brasil se encontra e vai além da fulanização eleitoral.

A piora da insegurança não requer ação militar, se-
quer apenas policial, pois vem da falta de soluções
para problemas socioeconômicos (desemprego, su-
bemprego e baixo crescimento). Enquanto as condi-
ções gerais do país pioram e se aproxima uma nova
crise mundial, a polícia prende, as cadeias lotam e o
debate sobre o essencial sai do foco em meio a brava-
tas furiosas de bandos insultuosos.

Com o orçamento cortado até o osso, tudo trava:
serviços públicos se arruínam, a doença atropela a es-
trutura de saúde, a educação ameaça piorar ainda mais
com mordaças nos professores. Mas de onde virão os
R$ 250 bilhões anuais necessários para recompor a in-
fraestrutura abandonada?

A reforma tributária era a segunda mais importante na
pauta do Mercado. A primeira (Previdência) foi deixada em
banho-maria para os candidatos do Centrão se elegerem.
Na segunda, mesmo motivo, deu-se um impasse porque
os trabalhadores estão derrotados e não há mais o que
tirar deles. Só resta o bolso da classe média para a pluto-
cracia meter a mão. Entretanto, nos últimos 30 anos a
classe média engordou e a pirâmide virou polígono.

Quem vai pôr o sino da tributação maior no pesco-
ço do gato classe média em ano eleitoral? Depois da
eleição os sinos vão badalar no pescoço do gatão médio
ou a plutocracia vai ceder alguns anéis? Quem tem
bolso que o proteja!

QUEM VAI PÔR SINOS NO
PESCOÇO DA CLASSE MÉDIA?
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“Temos uma orientação e
determinação do prefeito

Paranhos para que
Cultura e Esporte

caminhem juntos, já que
são atividades afins e,

quando bem conciliadas,
geram reflexos

extremamente positivos
na comunidade”.

(Envie sua opinião com até
1.200 caracteres para editoria@jhoje.com.br)

As reformas de
18 Unidades
Básicas de
Saúde (UBSs)
que começam
a ser feitas a
partir de maio
em Cascavel.

As confusões
constantes
criadas por
manifestantes que
desde sábado
estão em frente ao
prédio da PF onde
Lula está preso.

Ricardo Bulgarelli,
novo secretário de

Cultura a Esportes.

PREVISÃO DO TEMPO
Cascavel

29
Terça

Curitiba

16 28
Quarta

26
Terça

23
Quarta

16

Fases da lua
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ep

ar

1417

NOVA
15/04 - 22h59

CRESCENTE
22/04 - 18h46

CHEIA
29/04 - 21h59

MINGUANTE
08/04 - 04h17

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Parcialmente
nublado com
muitas nuvens

Parcialmente
nublado com

poucas nuvens

Alceu A. Sperança
Escritor alceusperanca@ig.com.br

 Workshop
O especialista em varejo
Osmar Dalquano estará
em Cascavel de 10 a 13
de abril para repassar os
conteúdos de um
workshop organizado
pelo Acic Labs. O foco
central dos trabalhos
será sobre inovação e
varejo. O investimento
para participar do
workshop é de R$ 30 por
pessoa. O cadastro pode
ser feito no site
www.aciclabs.com.br.

 Encceja
Começam na semana que
vem as inscrições para o
Exame Nacional para
Certificação de
Competência de Jovens e
Adultos (Encceja) 2018. O
Exame é voltado para
pessoas que não
conseguiram concluir seus
estudos na idade correta e
agora desejam obter
certificação no Ensino
Fundamental ou Ensino
Médio. As inscrições para
o exame serão feitas de 16
a 27 de abril.

 DIVULGAÇÃO
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Felicidades!

Livro
Quinta-feira ocorre o lançamento do
livro JJ Durán - e os livres do mundo

respondem. O livro reúne uma
coletânea de artigos e crônicas do

jornalista argentino JJ Durán,
radicado em Cascavel desde 1980.

O lançamento será às 20h, na
Associação Médica de Cascavel.

Flores
De 18 a 22 de abril ocorre a Expoverde
– Exposição Feira de Flores e Plantas
Ornamentais. A promoção é do Lions
Clube de Cascavel e será realizada na

Rua Riachuelo, 666. A entrada é
grátis. Mais informações pelo telefone

(45) 99116-0743.

Tradição
“Tradição Mineira & Redução de
Danos” é a oficina de bordados

manuais que será ministrada pelo
artesão Ronaldo José Moreira.  A
oficina começa dia 11 de abril, das

9h às 11h, e tem carga de 8 horas. O
investimento é R$ 80. Será realizada na

Casanóz, Rua Presidente Kennedy, 2.396.

Força
Quem perdeu a primeira, programe-se.
Vem aí a segunda edição da Corrida de

Obstáculos Bruttus Race. O desafio
será realizado dia 6 de maio, das 7h às
19h, no Autódromo Internacional de

Cascavel. Mais informações pelo
telefone (45) 3097-2499.

 O maior espetáculo para o homem
será sempre o próprio homem.

Eça de Queirós

Pedro Luís Bocci, Jaime José
Reinehr, Inácio Miezrva Lisovski, Vitor
Cesar Moreira, Almir Machado e Márcia

Galosi Ferreira.

Carol e José Luiz Galvão,
em momento de magia,
com o filho José Felipe

VERA E GRASI

A bela empresária Mariangela Chiarini, que assoprou
velinhas nesse fim de semana

DIVULGAÇÃO
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Megasena
Concurso: 2029

06 15 18 33 37 40

Dupla sena
Concurso: 1774

08 15 16 32 37 411º sorteio

11 15 16 20 28 382º sorteio

Lotofácil
Concurso: 1647

01 02 04 07 08 09 10 12
14 15 19 20 22 24 25

Quina
Concurso: 4649

38 55 60 65 73

Timemania
Concurso: 1166

23 35 39 50 51 52 74
TIME DO RIO BRANCO/ES

Lotomania
Concurso: 1855

03 04 06 10 15 19 20
21 28 45 50 56 57 60

61 64 65 79 80 97
NOSSOS RESULTADOS SÃO

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

Federal
Concurso: 5273

1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

41.172
24.469
13.188
33.033
00.336

A presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), ministra Cármen Lúcia,
assumirá a presidência da República
por algumas horas, a partir da próxi-
ma sexta-feira (13). Isso porque o
presidente Michel Temer viajará para
o Peru, onde participará da Cúpula
das Américas. Cármen Lúcia assume
o comando do país assim que Temer
deixar o espaço aéreo brasileiro, na
sexta-feira. O presidente retorna no
dia seguinte, em horário a definir.

Apesar de Rodrigo Maia, presiden-
te da Câmara, e Eunício Oliveira, pre-
sidente do Senado, aparecem na
frente de Cármen Lúcia na linha su-
cessória, eles se tornariam inelegí-
veis no pleito deste ano caso assu-
missem o posto de Temer. Com isso,
ambos deixarão o país no mesmo
período. Eunício fará uma viagem

Cármen Lúcia na Presidência
previamente marcada ao Japão e
Maia visitará o Panamá para partici-
par de um evento.

Não é a primeira vez que um pre-
sidente do STF assume interinamen-
te a presidência da República. Em se-
tembro de 2014, Ricardo Lewando-
wski foi presidente por dois dias, quan-
do a presidente Dilma Rousseff e Mi-
chel Temer, então vice-presidente,
estavam em agendas fora do país.

Em 2002, foi o ministro Marco
Aurélio Mello, em virtude de uma via-
gem de Fernando Henrique Cardoso
à Europa. Na ocasião, o vice-presiden-
te também estava fora do país e os
presidentes da Câmara e o Senado
acompanharam FHC em sua viagem.

CÁRMEN LÚCIA ASSUME a
Presidência por um dia

AGÊNCIA BRASIL



Le
ão

 A Lua Nova ajuda a organizar as idei-
as e planos, ainda mais na vida profis-
sional. Seu jeito animado aumenta suas
chances de se dar bem na conquista.
Cor: gelo.
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PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÃO ANTERIOR

horóscopo
Á

ri
es

Mostre que tem garra e espírito com-
petitivo! Mas, se não tiver cautela, pode
bater de frente com um chefe ou pes-
soa que tem cargo superior ao seu.
Cor: ouro.

To
ur

o Talvez não seja tão fácil lidar com sen-
timentos e lembranças incômodos.
Ouça sua intuição, que continua afia-
da e pode apontar saídas inespera-
das. Cor: bege.

G
êm

eo
s Não falta força e energia para ir atrás

de um sonho, ainda que esteja distan-
te. Se unir forças com os amigos, será
mais fácil ter sucesso nessa empreita-
da. Cor: creme.

C
ân

ce
r Se está em busca de um emprego,

arrisque-se lutando por algo que tra-
ga mais reconhecimento e sucesso.
Terá que ralar dobrado e se esforçar
ainda mais. Cor: rosa.

V
ir

ge
m Vale a pena abrir as portas para algu-

mas mudanças. Deixe a resistência de
lado e aproveite o momento para que-
brar algumas regras ou se livrar de algo
que andava incomodando. Cor: preto.

Li
br

a

Aproxime-se das pessoas com quem tem
afinidades e aposte num bom papo para
estreitar os laços. Melhor não deixar al-
guém da família se intrometer demais na
sua vida amorosa. Cor: vermelho.

E
sc

or
pi

ão Hoje, você tem tudo para mergulhar no tra-
balho e colocar suas coisas em dia. Nada
vai cair do céu, mas, com dedicação e esfor-
ço, dá para melhorar as finanças e até des-
colar um dinheiro a mais. Cor: dourado.

Sa
gi

tá
ri

o O desejo de se divertir e curtir a vida
continua em alta. Com ideias ousadas e
originais, pode contar com a criativida-
de para se destacar e conquistar algu-
mas metas pessoais. Cor: branco.

Ca
pr

ic
ór

ni
o Os laços com a família e o lar se tornam

mais fortes. Mas é melhor se concen-
trar no que une o pessoal de casa e
evitar atritos ou assuntos delicados que
podem abalar seu humor. Cor: roxo.

A
qu

ár
io

Bom dia para explorar a imaginação e
dizer o que pensa, seja no trabalho ou
na vida pessoal. Converse com um
amigo e peça conselhos, se estiver
precisando. Cor: cinza.

 P
ei

xe
s Quanto maior for o seu saldo bancário,

mais segurança irá sentir. Vale a pena ba-
talhar para fazer bons negócios, já que
isso tem tudo para melhorar a imagem que
os outros têm a seu respeito. Cor: marinho.



N  o  velas
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

 • REDE GLOBO  •  DEUS SALVE O REI

 • REDE GLOBO

 • RECORD

MALHAÇÃO
Rosália vende um vaso da casa de

Isadora para comprar comida. Gabriela
conversa com Garoto na frente da es-
cola. Alex sente ciúmes de Maria Alice
e Leandro. Pérola fica magoada ao ser
dispensada por Alex. Pérola acusa Ro-
sália de roubar Isadora. Kavaco se de-
clara para Amanda e a beija. Talíssia
afirma a Simone que Valentina será ini-
ciada em sua religião, apesar das ame-
aças de Jorge.

ORGULHO E PAIXÃO
Susana garante a Petúlia que im-

pedirá o encontro entre Darcy e Elisa-
beta. O artista Januário desenha Darcy
no hospital. Uirapuru beija Lídia e pro-
põe um romance secreto entre os dois.
Brandão confronta Uirapuru, que ofen-

de o coronel. Jorge beija Amélia, que
desmaia em seus braços. Há um pro-
blema na estrada para São Paulo e Ema
e Susana interrompem a viagem. Amé-
lia revela a Jorge que sofre de uma do-
ença rara. Darcy defende Januário, que
estava sendo expulso do hospital. Su-
sana e Petúlia sabotam o carro de Ema.
Rômulo se explica a Cecília e os dois
reatam o noivado. Vestido como o Mo-
toqueiro Vermelho, Brandão ameaça
Uirapuru. Aurélio descobre que Ema vi-
ajou sem sua permissão.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Mercedes afirma que Xodó deve con-

tar o que sabe a Gael. Samuel flerta
com um entregador de pizza e Suzy e
Adinéia se incomodam. Raquel marca
um encontro com Bruno e Odair provo-
ca o rapaz. Nádia se decepciona com
a performance de Odair. Amaro faz a

cirurgia e Estela torce para que ele re-
cupere a visão. Gael desconfia da pro-
ximidade entre Sophia e Zé Victor. Zé
Victor ameaça Sophia. Mercedes de-
senvolve o dom de Cleo, que começa a
ouvir as mesmas vozes que a avó. Xodó
pede para conversar com Gael. Lívia
conta para Tomaz sobre sua gravidez.
Cícero convida Sheila para morar em
sua casa e se declara para a moça.
Caetana e Leandra insistem para que
Desirée revele seu segredo a Juvenal.
Raquel confessa a Bruno que tem dúvi-
das sobre o que sente por ele. Patrick
sugere a Clara negar a proposta de acor-
do feito por Fabiana e Renato. Xodó diz
a Gael que Sophia é uma assassina.

CARINHA DE ANJO
Haydee também entra em um apli-

cativo de namoro. Adolfo diz que Cecí-
lia não pode falar de Tereza e dúvida da
índole da mulher. Em casa, Cecília re-
vela ao marido que foi conversar com
Adolfo e foi terrível devido a frieza do
homem. Gustavo não gosta de Cecília
ter ido atrás do homem e reclama. Ce-
cília diz que já passou da hora do espo-
so lhe ver como sua companheira e não
apenas como uma pessoa frágil.

AMOR PROIBIDO
Bihter conta para Behlul que Firde-

vs disse para Adnan que ele e Nilay
estavam apaixonados. Behlul conta
para Adnan que viu Hilmi saindo da casa
de Elif e Adnan aproveita para questio-
ná-lo sobre Nilay. Behlul e Nihat brigam
por causa de Hilmi.

Sabendo do atentado aos Estados
Unidos, Ricardo tenta acalmar os con-
vidados no casamento. Em Nova Iorque,
as pessoas correm desesperadas di-
ante do ataque de mísseis. Dylan tenta
proteger Noah. No deserto, terroristas
islâmicos fazem novos disparos. Em
Roma, Ricardo pede para Stefano acal-
mar os convidados. Mísseis invadem o
céu da cidade italiana.

 • BAND

 • SBT

Amália é picada
por uma cobra

Catarina convence Rodolfo a
convidar Virgílio para trabalhar
como conselheiro no reino. Dia-
na não gosta de ser vigiada por
Lucíola. Afonso, Levi e Amália
conseguem fugir de Delano. Ro-
dolfo vende títulos de nobreza
para arrecadar fundos para o
castelo. Matilda diz a Lupércio
que Rodolfo revogou a proibição
das reuniões públicas. Glória fica
frustrada com a falta de atenção
de Osiel à aparência. Ulisses
aproveita a ausência de Brume-
la para liderar a equipe da cozi-
nha do castelo. Rodolfo pede a
Betânia que parabenize Ulisses
pelo jantar. Amália é picada por
uma cobra.

DIVULGAÇÃO
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